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CARTÓRIO NOTARIAL
EXTRACTO

Notária Lic: Carmen Maria Coelho Mota Neves
Rua Alvares Cabral, n.º 54 – 2.º andar sala 24

4400 – 017 Vila Nova de Gaia

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de
rectificação lavrada neste Cartório, em quatro de Setembro
de dois mil e oito, exarada de fls. 32 a fls. 35, do Livro de
Notas para Escrituras Diversas número 121-A, na qual Elvira
Fernanda da Silva Oliveira, NIF 147 199 433, viúva, natural
da freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, onde re-
side na referida Rua da Bela, nº 331, 2º; Alcino Manuel de
Oliveira Figueiredo, NIF 156 356 724 casado com Maria de
Lurdes Dias de Bastos, no regime de comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Vilar do Paraíso,
residente na Rua de Touce, nº 76, casa 4, na referida
freguesia de Vilar do Paraíso; Maria Helena Dias Figueiredo,
NIF 111 025, viúva, natural da referida freguesia de Vilar do
Paraíso, onde reside na Rua da Bela, nº 31; Maria Celeste
Figueiredo Mendonça, NIF 138 789 444, casada com
Manuel Moreira, no regime de comunhão de adquiridos,
natural da referida freguesia de Vilar do Paraíso, residente
na Travessa da Rotunda da Bela, nº 31, freguesia de Vilar
do Paraíso aludida, rectificaram a escritura de justificação
outorgada neste Cartório, aos dois de Abril de dois mil e
sete, lavrada a partir de folhas trinta, do Livro de Notas
Setenta e Cinco -A, na qual Manuel Dias Figueiredo e
mulher, Elvira Fernanda da Silva Oliveira e Maria Helena
Dias Figueiredo e marido José Gonçalves Mendonça,
declararam serem donos e legítimos possuidores, com
exclusão de outrem, de um imóvel, nessa escritura
devidamente identificado e na qual erradamente foram
identificadas as suas áreas.

Que a rectificação foi no sentido de nessa escritura
passar a constar que o citado prédio, se compõe, assim,
da seguinte forma:

Prédio urbano - duas casas térreas e dependências de
lavoura, aidos, alpendre, quinteiro, logradouro, pátio e quintal,
com água de poço, tendo duas entradas e um pátio com
área descoberta de duzentos e vinte e quatro vírgula
sessenta metros quadrados e a superficie coberta total de
cento e sessenta e sete vírgula dez metros quadrados
(correspondendo à casa um: oitenta e quatro vírgula dez
metros quadrados e à casa dois oitenta e três metros
quadrados).

Que em tudo o mais se mantém o teor da escritura
rectificanda.

Está conforme o original.
Vila Nova de Gaia,

em quatro de Setembro de dois mil e oito.
A Notária,

(Carmen Maria Coelho Mota Neves)

São 20,17 Euros - Vinte euros e dezassete cêntimos (Iva 20%

incluído). Emitido recibo nº. FAC/1624/2008.
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Para o Bispo do Porto,

D. Manuel Clemente, a obra

era “necessária” e agora que

foi inaugurada considera-a

“despojada, sóbria.”

Para alguns populares,

não passa de algo “dema-

siado simples, sem qual-

quer traço do que é ou

deve ser uma Igreja.”

No entanto, pela adesão

em massa, a forma ansiosa

como queriam entrar, o qua-

se «abalroar» tudo e todos

para assistir à cerimónia leva

a concluir, que no geral, as

pessoas ficaram contentes,

estão orgulhosas com a no-

va Igreja do Candal.

Quando em meados de

2003 o Padre Barbosa falou

da possibilidade de demolir

a «velha» Igreja quase caía

o «Carmo e a Trindade». Ge-

rou-se acesa polémica, re-

portagens em directo, co-

municação social a dar co-

bertura e perguntava-se –

quem vence esta «batalha»?

No passado dia 14, aquando

da festa de exaltação da

Santa Cruz perguntava-se –

para quê tanta polémica?

A velha que não era as-

sim tão velha Igreja foi mes-

mo demolida. A nova foi

construída e muito graças à

contribuição da população.

Ao tempo, o então Bispo

do Porto, D. Armindo Lopes

Coelho, quando o Padre

Barbosa falou na necessi-

dade de, talvez, partir para

obras de ampliação da Igreja,

D. Armindo foi a favor da de-

molição e construção de um

novo templo.

O antigo edifício não ti-

nha capacidade para alber-

gar as centenas de fiéis que

em datas especiais, como

as Comunhões, Missa do

Galo ou na Páscoa acorriam

às cerimónias religiosas.

Em dia de inauguração, a

nova igreja também não che-

gou «para as encomendas».

Muita gente de pé nos corre-

dores laterais, muita gente

Igreja do Candal
Comunidade faz as pazes
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no espaço exterior que não

conseguiu entrar, ficando no

adro da igreja.

O projecto é da autoria

do Arquitecto Joaquim Coim-

bra. A obra começou a ser

construída em meados de

2005. Tem como caracterís-

tica principal a sobriedade e

a entrada de luz solar.

Há, como já se disse,

quem goste, a ache “monu-

mental, uma catedral”, e

haverá sempre quem con-

tinue a dizer que não havia

necessidade de ter demolido

a velha Igreja “essa sim, um

belo edifício”, mas não pa-

recem restar dúvidas que a

comunidade fez as pazes

com a Igreja, o seu Pároco

e fará desta, de facto, tal co-

mo é, a Casa de Deus onde

se sintam bem concordem

ou não com o tipo de arqui-

tectura.
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